BUSINESSWOMAN WELLNESS

bezpieczne i skuteczne
Wywiad z Krzysztofem Bartosiakiem, prezesem Zarządu FOR HEALTH Sp. z o.o.,
twórcą marki kosmetycznej nanoBeauty.
Rozmawia Elżbieta Jeznach
EJ: Dlaczego postanowił pan stworzyć
markę nanoBeauty i produkować nanokosmetyki?
KB: Zdecydowały o tym lata doświadczeń, także okoliczności życiowe,
w których zmuszony byłem walczyć po
wypadku o powrót do zdrowia. Nabyłem wtedy wiedzę zupełnie inną od tej
stosowanej na przykład w szpitalach.
Zrozumiałem, że przyczyną większości
problemów dotyczących zdrowia i urody,
o której wiedzą wszyscy mikrobiolodzy
i genetycy, jest nosicielstwo obcego białka, które potrafi nami zawładnąć i zniszczyć nasze DNA. Ludzie jednak rodzą się
po to, aby być zdrowymi i pięknymi, aby
spełniać swoje marzenia. Z tych względów powstała linia naszych dermonutraceutyków. Postanowiłem sięgnąć do
źródeł problemów z urodą i zdrowiem,
na co pozwala nanotechnologia i zastosowanie nanocząstek. Powstał więc produkt kosmetyczny wspomagający układ
odpornościowy i uruchamiający procesy
autoregeneracji, wywołujący znaczące
zmiany na zewnątrz i wewnątrz naszego
ciała.

EJ: Na czym polega fenomen działania
nanoBeauty?
KB: Produkty serii nanoBeauty są
w stanie pokonywać barierę skóry, czego
zwykle nie czynią tradycyjne kosmetyki.
Dysponujemy bezpiecznymi i legalnymi
nanocząsteczkami, orzeczonymi odpowiednim certyfikatem. Nasze nanokosmetyki działają doskonale w każdych
warunkach, są dostosowane jednocześnie do śluzówek i do skóry.

EJ: W produkcji nanokosmetyków postawił pan na złoto i srebro. Dlaczego?
KB: Nanocząsteczki złota i srebra są wyróżnione w przyrodzie ze względu na swoje właściwości. Srebro działa selektywnie
biobójczo – niszczy obce białko, które jest
dla nas groźne, a oszczędza nasze zdrowe
komórki. Złoto to świetny katalizator
enzymów dla wszystkich substancji ak-
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tywnych, karmi każde życie, stymuluje
ono odbudowę uszkodzonych i wzrost
zdrowych komórek. Trzecia wartość to
połączenie cząsteczek złota i srebra –
wzmacniające działanie srebra i rozszerzające je o działanie antynowotworowe.
W naszych produktach obecny jest też
cynk, działający przeciwgrzybiczo, oraz
krzem, który rozprowadzony na skórze,
tworzy niewidzialną warstwę ochronną,
ściąga rozstępy, depiluje bliznowce.

EJ: Z czego składa się linia produktów
nanoBeauty?
KB: Nanoserum występuje w trzech formach: Total Body – na całe ciało, Classic – o silniejszym działaniu, głównie
w strefie intymnej, oraz Spectrum – przy
ciężkich do leczenia patologiach skórnych. Jest przeznaczone do działań miejscowych.

EJ: Przy jakich jeszcze schorzeniach
i dolegliwościach warto stosować nanoBeauty?
KB: Przy wszelkich schorzeniach współczesnych chorób cywilizacyjnych, jak
m.in. dna moczanowa, borelioza czy
osteoporoza, osłabienie libida i wiele innych. Mogą być z powodzeniem stoso-

wane również przed i po zabiegach chirurgicznych, przeszczepach, ponieważ
wspomagają działanie układu odpornościowego.

EJ: W jaki sposób można nabyć kosmetyki nanoBeauty?
KB: Dystrybuujemy nasze produkty wyłącznie za pomocą własnej, internetowej
sieci sprzedaży. Wystarczy się zarejestrować jako stały klient w naszym systemie,
po czym nabyć minimum jeden produkt.
Dostarczamy go w 1-2 dni na terenie UE,
3-4 dni do USA.

EJ: Jak zostać dystrybutorem państwa
nanokosmetyków?
KB: Wystarczy zarejestrować się w systemie na naszej stronie www.nanobeauty.eu,
mieć osobę polecającą, zakupić produkt
w minimalnej cenie i już jest się pełnoprawnym uczestnikiem systemu do
kupowania produktów w cenach klubowych.

EJ: Czy firma FOR HEALTH, właściciel
marki nanoBeauty, myśli już o poszerzeniu gamy produktów?
KB: Oczywiście, że tak. W przyszłości
również w zakresie tzw. wyrobów medycznych. n
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WYWIAD Z KRZYSZTOFEM BARTOSIAKIEM, WŁAŚCICIELEM MARKI NANOBEAUTY, PREZESEM FOR HEALTH.
ROZMAWIA ELŻBIETA JEZNACH
EJ: Marka kosmetyczna nanoBeauty,
której jest Pan pomysłodawcą, dynamicznie rozwija się nie tylko w Polsce,
ale i za granicą. Jak obecnie wygląda
dystrybucja nanoBeauty i jakie możliwości wiążą się z przystąpieniem do
struktury?
KB: Naszym założeniem jest sprzedaż marki nanoBeauty wyłącznie przez
internet, w naszym e-sklepie w witrynie internetowej www.forhealth.pl oraz
www.nanoBeauty.eu. Pierwszy sklep
obsługuje zamówienia realizowane wysyłkowo w cenach detalicznych. Drugi – nanoBeauty.eu oprócz wymaganej
rejestracji w klubie społeczności nanoBeauty daje możliwość zakupu naszych
produktów w cenach klubowych, z reguły
o jedną trzecią taniej! Ponadto pozwala na działania biznesowe polegające na
promowaniu naszej marki wśród znajomych i ich znajomych. Daje to możliwość uczestniczenia w podziale premii,
czyli zarabiania pieniędzy, których kwota zależy od wielkości zaangażowania
w promowanie i reklamowanie naszych
markowych produktów.

EJ: Na rynku pojawiły się kolejne produkty nanoBeuty. Co skłoniło Pana do
poszerzenia oferty?
KB: Rozwijamy naszą autorską markę
nanoBeauty zgodnie z oczekiwaniami
naszych zadowolonych klientek. Nasze
produkty bazują na najnowszych zdobyczach nanotechnologii. Polega to na uży-

NANOSERUM Total Body:
Do całej powierzchni ciała:
twarzy, szyi, dekoltu, biustu,
stóp i dłoni.
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ciu nanocząsteczek metalicznego złota,
srebra i innych metali, których bezpieczne i zaskakujące efekty działania opisują nasze zadowolone klientki na stronie internetowej www.nanobeauty.eu
w zakładce „Referencje”. Według życzeń
naszych klientek linia nanoserum została rozdzielona na trzy produkty: Total
Body, Classic oraz Spectrum, wprowadziliśmy też do sprzedaży nanoMinerals
Oil.

EJ: Jakie są właściwości nowych produktów nanoBeauty?
KB: Nanoserum Total Body jest preparatem przeznaczonym do stosowania na
całe ciało, daje wyraźne i trwałe efekty
odmłodzenia skóry, zwalczania i wypłycania zmarszczek. Nowatorski sposób

NANOSERUM Classic:
Podwójna ilość nanocząstek złota.
Szczególnie przydatne do pielęgnacji
wrażliwych miejsc intymnych u kobiet
i mężczyzn. Wspomaga i daje niezwykły komfort w trakcie współżycia.

NANOSERUM Spectrum:
Niespotykany dotąd, niezwykle
bogaty skład o niesłychanej sile
regeneracji, szczególnie zmarszczek, blizn, naczynek i rozstępów.

stosowania: jedna kropla na całe ciało
– sukces nanotechnologiczny – pozwala
uzyskać ciekawe efekty prozdrowotne
w codziennej profilaktyce zdrowia skóry.
Można używać na przykład drugą kroplę
na twarz, dekolt, piersi w celu ich silniejszego ujędrnienia.
Dla osób bardziej wymagających w zakresie odbudowy i regeneracji uszkodzeń
i wad skóry wprowadziliśmy nanoserum
Spectrum, o niebywałej sile restytucji
skóry, jej warstw podporowych w zwalczaniu rozstępów, podskórnego cellulitu
i wielu innych trudnych do opanowania
problemów kosmetyczno-dermatologicznych, jak: trądziki, plamy, brodawczaki,
bliznowce i inne. Te korzystne efekty
uzyskaliśmy poprzez połączenie nanotechnologii, specjalnego bogatego składu między innymi roślinnych komórek
macierzystych, kwasu hialuronowego,
kolagenów, witaminy C. Ważne, że można stosować tę technologię w domu, bez
konieczności wizyt w gabinetach, i co
ważne – bez problematycznego użycia
skalpela czy innych inwazyjnych technik
kosmetologicznych.
Dla pań, dla których higiena intymna,
bezpieczeństwo przeciwinfekcyjne seksu oraz udane pożycie ma niebagatelne
znaczenie, stworzyliśmy rewelacyjny
produkt: nanoserum Classic. W referencjach panie piszą: satysfakcja gwarantowana!

EJ: Czy Pana firma planuje w przyszłości dalszy rozwój, także poprzez wprowadzanie nowych produktów?
KB: Tak, na pewno. Odnotowujemy duże
zainteresowanie naszymi produktami
nie tylko w Polsce, lecz również na świecie. Sprzedaż rośnie systematycznie. Jako
producent mamy bezpośredni wpływ na
asortyment i jego jakość. Jako dystrybutor bezpośredni możemy mieć również
wpływ na poziom obsługi klienta. Wartością dodaną naszej oferty jest możliwość
współpracy w budowaniu rynku i profitowania finansowego z takich działań.
Wiele pań już skorzystało. Zapraszamy
do współpracy. n

